
Kom med og få en ny og lidt anderledes oplevelse. 

Så er det muligt at tilmelde sig ” Nacht der langen Messer”.  Løbet er sidste afdeling DHMC Classic
Tour og det er klubben ” Verein für Motorsport e.V. (ADAC)” der nu for 4 gang afvikler dette 
specielle dansk – tyske løb. OG HUSK. Også nye biler er velkommen.

Start og mål er bare 7 km uden for byen Rotenburg (Wümme). Det er bare 240 km syd for den 
dansk – tyske grænse. Her er der mulighed for en spændende oplevelse for jer alle. Det gælder 
både for O-løbshold, som for Historisk P-løbshold. Løbet afvikles halvt i dagslys og halvt i mørke. 
Der er en mix af dansk historisk P-løb & tilsat noget tysk O-løb. Et anderledes løb, men hvor alle 
kommer i mål, dog med forskellige straf point. Eller sagt på en anden måde. Alle kan finde rundt på
ruten. Det er bare ikke altid på idealruten. 

Det er nu i skal planlægge jeres tur der ned. Og hvis i vil bo på ”Løbs-Hotellet”, skal i til at bestille 
jer et værelse. De fleste af os, der var med sidste år, ankom fredag aften, hvor vi havde en rigtig 
hyggelig aften. Fra lørdag over middag til ud på aftenen kørte vi så løbet. Efter fælles morgenkaffe 
søndag, kørte vi så tilbage til Danmark. I kan læse herom på dette link.: 
http://www.teamoldtime.dk/nyhed.asp?id=119 

Så få jer lige en snak med jeres makker og kom så med ned og få en ”Efterårs-oplevelse”.  Og vi 
hjælper også gerne. 

Med sportslig Hilsen Team Old Time.  -  Troels.   Tlf.  9713 7351.

Rutebog fra sidste år finder i under dette link.: http://www.verein-fuer-
motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/vfm-orientierungsfahrt-nacht-der-langen-messer-ergebnisse-
2018.htm?opendocument&comments#anc1

Og så kik under disse tekster lidt nede på siden. HUSK at læse Gennemførselsbestemmelserne 
inde i forsøger at ”køre” i rutebogen.

Fahrtaufgaben: 
Durchführungsbestimmungen 2018.pdf
Gennemforelsesbestemmelser 2018.pdf
Bordbuch-final-v2-2018.pdf
Änderung Bordbuch Seite 9.pdf
Lösungen:
Bordbuch-Lösung-v3-final-2018.pdf
Bordkarte 2018 IDEAL.pdf

Mere Info her.: http://www.verein-fuer-motorsport.de/vfm/home.nsf/dx/vfm-orientierungsfahrt-nacht-
der-langen-messer-2019.htm?opendocument&comments

Online tilmelding.: http://verein-fuer-motorsport.de/vfm/ndlm2019.nsf/onform1?openform

Vores Hotel.: htps://hotelampferdemarkt.de      Kode til rabat. – DHMC.
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